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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

Z.20-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Które narz dzie jest u ywane do krwawego rozdzielania tkanek? 

A. Kleszcze.
B. Skalpel. 
C. Pean. 
D. Hak. 

Zadanie 2. 
Ile koncentratu rodka dezynfekcyjnego i wody nale y u y  do przygotowania 2 litrów roztworu 
roboczego preparatu dezynfekcyjnego o st eniu 4 %? 

A. 80 ml koncentratu rodka dezynfekcyjnego i 2000 ml wody. 
B. 80 ml koncentratu rodka dezynfekcyjnego i 1920 ml wody. 
C. 40 ml koncentratu rodka dezynfekcyjnego i 2000 ml wody. 
D. 40 ml koncentratu rodka dezynfekcyjnego i 1960 ml wody. 

Zadanie 3. 
Jakie st enie b dzie mia  roztwór roboczy po zmieszaniu 9,75 litra wody i 250 ml rodka 
dezynfekcyjnego? 

A. 3,5 %  
B.    3 %  
C. 2,5 %  
D.    2 %  

Zadanie 4. 
Aerator jest urz dzeniem wykorzystywanym w sterylizatorni do 

A. usuwania pozosta o ci chemicznego czynnika sterylizuj cego z materia u sterylizowanego do 
poziomu bezpiecznego dla pacjenta i personelu. 

B. spalania pozosta o ci chemicznego czynnika sterylizuj cego z materia u sterylizowanego. 
C. mycia i dezynfekcji narz dzi i sprz tu medycznego. 
D. sterylizacji narz dzi i sprz tu medycznego. 

Zadanie 5. 
Do ostatniego p ukania podczas mycia r cznego narz dzi nie nale y stosowa  wody 

A. demineralizowanej. 
B. dejonizowanej. 
C. destylowanej. 
D. mineralnej. 

Strona 2 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 6. 
Opakowaniem wielokrotnego u ytku jest  

A. kontener sterylizacyjny z filtrem. 
B. torebka papierowo-foliowa. 
C. r kaw papierowo-foliowy. 
D. Tyvek – folia. 

Zadanie 7. 
Testy zabrudzenia s u  do badania skuteczno ci procesu 

A. dezynfekcji. 
B. dezynsekcji 
C. sterylizacji. 
D. mycia. 

Zadanie 8. 
Systemów nap dowych nie powinno si  

A. oczyszcza  manualnie. 
B. zanurza  w p ynach. 
C. dezynfekowa . 
D. sterylizowa . 

Zadanie 9. 
Wska  klasyfikacj  obszarów ryzyka wed ug Spauldinga. 

A. Bezpo redniego ryzyka, minimalnego ryzyka, wielkiego ryzyka, brak ryzyka. 
B. Du ego ryzyka, redniego ryzyka, ma ego ryzyka, minimalnego ryzyka. 
C. Du ego ryzyka, redniego ryzyka, bezpo redniego ryzyka. 
D. Brak ryzyka, ryzyko zaka enia, ryzyko zak ucia. 

Zadanie 10. 
Antyseptyka polega na 

A. niszczeniu drobnoustrojów lub zahamowaniu ich rozwoju. 
B. pos ugiwaniu si  materia em opatrunkowym ja owym. 
C. stosowaniu sprz tu pozbawionego bakterii.  
D. u ywaniu sterylnego sprz tu. 
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Zadanie 11. 
Zgodnie z obowi zuj cymi procedurami wype niona etykieta na pojemniku z narz dziami zanurzonymi 
w rodku dezynfekcyjnym musi zawiera  

A. nazw  preparatu i jego st enie, dat  i godzin  rozpocz cia i zako czenia dezynfekcji oraz 
podpis pracownika odpowiedzialnego za dezynfekcj . 

B. nazw  preparatu, godzin  rozpocz cia i zako czenia dezynfekcji.  
C. nazw  preparatu i czas jego dzia ania. 
D. nazw  preparatu i jego st enie.  

Zadanie 12. 
Napis umieszczony na opakowaniu rodka dezynfekcyjnego „B, Tbc, V, F” oznacza jego dzia anie na 
bakterie, a tak e na  

A. pr tki gru licy, wirusy i grzyby. 
B. spory, wirusy i grzyby. 
C. wirusy i grzyby. 
D. spory i wirusy. 

Zadanie 13. 
Jaki jest optymalny sposób uk adania przezroczystych opakowa  papierowo-foliowych w koszu 
sterylizacyjnym? 

A. Obowi zuje regu a „folia do folii, a papier do papieru”. 
B. Zalecane jest uk adanie na przemian „papier na foli ”. 
C. Nale y kierowa  si  zasad  „folia na papier”. 
D. Dopuszcza si  pe n  dowolno  u o enia. 

Zadanie 14. 
Systemem bariery sterylnej jest 

A. zgrzewarka, r kaw papierowo-foliowy, test zgrzewu. 
B. papier sterylizacyjny, ta ma wska nikowa, etykieta. 
C. pojemnik sterylizacyjny, Tyvek – folia. 
D. kosz sterylizacyjny. 

Zadanie 15. 
Jednostk  wsadu stosowan  w sterylizacji jest 

A. prostopad o cian o wymiarach  300 mm x 600 mm x 300 mm. 
B. prostopad o cian o wymiarach 300 mm x150 mm x 150 mm. 
C. sze cian o wymiarach 300 mm x 300 mm. 
D. sze cian o wymiarach 600 mm x 600 mm. 
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Zadanie 16. 
Jak nale y post pi  z wsadem, je eli podczas przeprowadzania procesu sterylizacji nast pi o wy czenie 
pr du? 

A. Przepakowa  narz dzia w nowe opakowania i wysterylizowa . 
B. Uruchomi  ponownie ten sam program i dalej sterylizowa . 
C. Odda  narz dzia do ponownego procesu mycia. 
D. Podda  wsad dalszemu procesowi sterylizacji. 

Zadanie 17. 
Dokumentem, wed ug którego sprawdza si  ilo  narz dzi dostarczonych przez blok operacyjny, jest 

A. karta procesów dekontaminacji. 
B. protokó  zdawczo-odbiorczy. 
C. protokó  niezgodno ci. 
D. etykieta. 

Zadanie 18. 
Po ile arkuszy papieru bia ego i zielonego nale y u y  do prawid owego zapakowania 20 zestawów 
narz dziowych? 

A. 40 bia ego i 40 zielonego. 
B. 20 bia ego i 20 zielonego. 
C. 10 bia ego i 10 zielonego. 
D. 40 bia ego lub zielonego. 

Zadanie 19. 
Nowe narz dzia chirurgiczne przed pierwszym u yciem powinny by  poddane 

A. ca emu procesowi dekontaminacji. 
B. tylko dezynfekcji i sterylizacji. 
C. tylko myciu i dezynfekcji. 
D. tylko sterylizacji. 

Zadanie 20. 
W pomieszczeniu obs ugi sterylizatorów na tlenek etylenu czujniki gazu powinny by  zlokalizowane 
przy  

A. pod odze. 
B. drzwiach. 
C. suficie. 
D. oknie. 
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Zadanie 21. 
Technik  znakowania narz dzi nie jest 

A. znakowanie laserowe. 
B. grawerowanie. 
C. wyt aczanie. 
D. wytapianie. 

Zadanie 22. 
Który olej nale y stosowa  do konserwacji wyrobów medycznych wykonanych ze stali nierdzewnej? 

A. Na bazie wazeliny lub parafiny. 
B. Wy cznie na bazie wazeliny. 
C. Na bazie silikonu. 
D. Olej mineralny. 

Zadanie 23. 
Do zasilania myjni dezynfektorów i wytwornic pary nale y stosowa  wod  

A. o przewodno ci 1000 S/cm. 
B. z odwróconej osmozy. 
C. mineralizowan . 
D. pitn . 

Zadanie 24. 
Tworzywa sztuczne, gumy i plastiki, w szpitalu powinno si  sterylizowa  

A. ciek ym kwasem nadoctowym. 
B. suchym gor cym powietrzem. 
C. tlenkiem etylenu. 
D. radiacyjnie. 

Zadanie 25. 
Test symulacyjny Bowie-Dicka jest testem klasy 

A. pierwszej. 
B. drugiej. 
C. czwartej. 
D. szóstej. 

Zadanie 26. 
Inkubator s u y do odczytu wska ników 

A. biochemicznych. 
B. biologicznych. 
C. chemicznych. 
D. fizycznych. 
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Zadanie 27. 
Detergenty s  wykorzystywane w procesie 

A. pasteryzacji. 
B. dezynfekcji. 
C. sterylizacji. 
D. mycia. 

Zadanie 28. 
Warto  A0 = 3000 osi gana jest w procesie dezynfekcji  

A. rodkiem chemicznym. 
B. promieniami UV. 
C. ultrad wi kami. 
D. termicznej. 

Zadanie 29. 
Ile razy mo na sterylizowa  maski krtaniowe oznaczone kó kiem z przekre lon  liczb  45? 

A. 49  
B. 46 
C. 45 
D. 44 

Zadanie 30. 
W jaki sposób uk ada si  ci kie kontenery i lekkie pakiety w komorze sterylizatora? 

A. Ci kie kontenery u o y  pomi dzy lekkimi pakietami na ka dej pó ce sterylizatora. 
B. Nie mo na czy  w jednym wsadzie bardzo ci kich i lekkich materia ów. 
C. Ci kie kontenery u o y  na dolnej pó ce, a l ejsze pakiety na górnej. 
D. Ci kie kontenery u o y  na górnej pó ce, a l ejsze pakiety na dolnej. 

Zadanie 31. 
Poz acane r czki lub poz acane ko cówki p set oznaczaj  

A. narz dzie, którego nie mo na sterylizowa .  
B. specjalistyczne narz dzie chirurgiczne. 
C. wk adk  z twardego metalu. 
D. narz dzie dla lewor cznych. 

Zadanie 32. 
Do której klasy testów chemicznych zalicza si  wska niki emulacyjne? 

A. Drugiej. 
B. Czwartej. 
C. Pi tej. 
D. Szóstej. 
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Zadanie 33. 
Termin wa no ci sterylnych narz dzi zale y od 

A. zastosowanej metody mycia i dezynfekcji. 
B. kwalifikacji osoby pakuj cej narz dzia. 
C. marki i roku produkcji sterylizatora. 
D. rodzaju opakowania. 

Zadanie 34. 
Sk adanie i pakowanie bielizny operacyjnej w sterylizatorni powinno si  odbywa   

A. w odr bnym pomieszczeniu, w jego cz ci socjalnej.  
B. na stronie „sterylnej”. 
C. na stronie „brudnej”. 
D. na stronie „czystej”. 

Zadanie 35. 
Dezynfekcja wysokiego stopnia redukuje 

A. bakterie, grzyby, wirusy, pr tki gru licy i przetrwalniki bakterii. 
B. wy cznie bakterie, grzyby, wirusy i pr tki gru licy. 
C. wybiórczo bakterie, wirusy, pr tki gru licy i spory. 
D. tylko bakterie, grzyby i wirusy os onkowe. 

Zadanie 36. 
Narz dziem szcz kowym do przytrzymywania tkanki, posiadaj cym z bki na ko cówce roboczej, jest 

A. pinceta atraumatyczna. 
B. pinceta chirurgiczna. 
C. pinceta anatomiczna. 
D. pinceta bagnetowa. 

Zadanie 37. 
Narz dzie przedstawione na zdj ciu to 

A. ig otrzymacz. 
B. kocher. 
C. opinak. 
D. pean. 
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Zadanie 38. 
Czas dezynfekcji liczy si  od momentu 

A. zanurzenia pierwszego narz dzia w roztworze roboczym. 
B. zanurzenia ostatniego narz dzia w roztworze roboczym. 
C. wyj cia pierwszego narz dzia z roztworu roboczego. 
D. wyj cia ostatniego narz dzia z roztworu roboczego. 

Zadanie 39. 
Do endoskopów gi tkich nale y 

A. histeroskop. 
B. kolonoskop. 
C. laparoskop. 
D. cystoskop. 

Zadanie 40. 
Który zestaw obejmuje czynniki decyduj ce o efektywno ci mycia?  

A. St enie detergentu, temperatura dezynfekcji, dzia ania chemiczne i fizyczne. 
B. Sprawno  urz dze  sterylizuj cych, czysto  wody, czas i temperatura. 
C. Temperatura, czas dezynfekcji, jako  wody i rodzaj detergentów. 
D. Dzia ania chemiczne, mechaniczne, czas i temperatura. 
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